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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Výmena okien na oddeleniach nemocnice“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých predpisov zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana
Stodolu Liptovský Mikuláš

Ulica:

Palúčanská 25, 031 23, Liptovský Mikuláš

IČO:

17336163

Kontaktná
osoba:

Likavčan Michal

E-mail:

likavcanm@nsplm.sk

Tel.:

044 5563514

2. Opis predmetu zákazky
Opis predmetu zákazky
Výmena starých okien za plastové okná na 4 oddeleniach v Liptovskej nemocnici MUDr. Ivana
Stodolu v Liptovskom Mikuláši, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Technické špecifikácia predmetu zákazky
Farba: interiér: biela
exteriér: biela
Sklo: dvojsklo Ug – 1 až 1,1
Kovanie: MACO alebo ekvivalent rovnakej resp. vyššej kvality

Kovanie: MACO alebo ekvivalent rovnakej resp. vyššej kvality
Rám: minimálne päťkomorový profilový systém stavebnej hĺbky okenného rámu minimálne 70
mm. Hrúbka obvodových stien profilu je minimálne 2,8 mm
Kľučka: biela, kovový základ
Sieťka: PS 3 EVA LUX alebo ekvivalent rovnakej alebo vyššej kvality
Žalúzie: ISO retiazka
Montáž
Páskovaná montáž podľa STN 733 134, platnej od 1.1.2010. Súčasťou montáže je aj zameranie
skutočného stavu, demontáž starých okien, ich odvoz a likvidácia. Namontovanie nových
výrobkov do pripravených kotiev s použitím PU peny. Nastavenie výrobkov k ich plnej funkčnosti.
Montáž parapetných dosiek (vnútorných aj vonkajších) vrátane PVC koncoviek.
Stavebné dokončovacie práce: zapravenie vnútorných špaliet poškodených pri montáži. Oprava
špaliet do pôvodného stav a finálna realizácia vnútornej omietky.
Montáž žalúzií a sieťok podľa zadania.

Realizácia zákazky
Zákazka sa bude realizovať postupne v priebehu roku 2019 a roku 2020 podľa potrieb Verejného
obstarávateľa.
Po ukončení súťaže a podpise zmluvy s úspešným uchádzačom sa bude bezodkladne realizovať
výmena na oddelení č. 1 a oddelení č. 2 a minimálne polovica okien na oddelení č. 3.
Počet okien realizovaných na oddelení č. 3 bude závisieť od vysúťaženej ceny a tento počet bude
upresnený v zmluve o dielo, ktorá bude výsledkom Verejného obstarávania.
Zostávajúce okná na oddelení č. 3 a realizácia oddelenia č. 4 sa bude realizovať v priebehu roku
2019 alebo 2020 v závislosti od finančných možností objednávateľa.
Financovanie predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky, splatnosť faktúry je 60 dní od odovzdania diela formou
odovzdávacieho protokolu.
Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

45000000-7 Stavebné práce
45215140-0 Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení
44221100-6 Okná

3. Podmienky účasti:
• Vzhľadom na špecifický charakter stavebných úprav je absolvovanie obhliadky miesta výkonu
stavebných úprav vhodné a verejný obstarávateľ ho odporúča potenciálnemu zhotoviteľovi
absolvovať ešte pred preložením ponuky.
• Rekonštrukcia bude prebiehať za plnej prevádzky nemocnice s rešpektovaním pohybu pacientov a
personálu a s tým spojených obmedzení!
• Ešte pred samotnou realizáciou je žiadúce, aby zhotoviteľ vykonal vlastné zameranie okien a
stavebných otvorov. Rovnako pri zameraní bude upresnené ľavé a pravé otváranie. jednotlivých
okien balkónových dverí.
• Doba, počas ktorej je možné vykonávať práce: denne 6:00 - 20:00, vrátane víkendov.
• Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými
technickými normami!
• Parametre uvedené v Technickej špecifikácií predmetu zákazky sú uvedené ako minimálny
štandard pre požadovaný tovar.
• Objednávateľ požaduje od dodávateľa, aby každé okno bolo demontované a zároveň osadené
novým v rovnaký deň, miestnosť nemôže zostať na noc bez okna.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Predmet zákazky musí spĺňať všetky požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 65 860 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 14.06.2019, 10:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do
zákazky „Výmena okien na oddeleniach nemocnice“. Dokumenty k ponuke a Návrh na
plnenie kritérií vložte do systému v záložke Ponuka. Pre odoslanie kliknite na Odoslať
ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena bez DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka
uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za

uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za
predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok
uvedených v tejto výzve.

11. Miesto stavebných prác
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

12. Obsah ponuky
Doklad o oprávnení podnikať (výpis zo živnostenského registra resp. výpis z obchodného registra),
Jednotkový rozpis cien za jednotlivé okná (ceny s DPH aj bez DPH)

13. Doplňujúce informácie
Obhliadka objektu je možná každý pracovný deň počas predkladania ponúk v čase 08:00 – 12:00
hod. Termín obhliadky je potrebné dohodnúť si minimálne jeden deň vopred telefonicky:
044/5563514, 044/5563565 alebo e-mailom: likavcanm@nsplm.sk alebo osko@nsplm.sk
Súčasťou procesu verejného obstarávania bude v druhej fáze elektronická aukcia

S pozdravom
Likavčan Michal
044 5563514
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Referent VO

